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“Inclusão é sinônimo de autonomia e liberdade, engessar o surdo à 

presença de um interpretador de sua fala e de seu pensamento em   

todos os ambientes, até mesmo nas relações familiares de educação e 

saúde, é no mínimo tirar-lhe o direito de ser humano que                           

potencialmente está destinado a ser.” (FALCÃO, 2010, p. 24) 



 
 

 

RESUMO 

 

 

O ensino para os surdos atravessa uma série de interesses políticos, econômicos e    

sociais, mas poucas apontadas ao próprio surdo enquanto sujeito com identidade e   

cultura própria e ao seu processo de aprendizagem. O surdo usa a LIBRAS como    

língua materna regulamentada pela Lei n° 10.436, de 24 de abril de 2002, Decreto n° 

5. 626, de 22 de dezembro de 2005. Entretanto, por está inserido em uma comunidade 

de ouvintes precisa desenvolver o português como segunda língua na modalidade     

escrita. Diante disso, o presente trabalho apresenta o uso do lúdico como facilitador no       

processo de aquisição de Língua Portuguesa para surdos. Pretende-se apontar como se 

deu o processo educativo dos surdos através dos métodos oralista, comunicacional e 

bilinguísta, sua inclusão no cenário educacional na perspectiva da legislação e o papel 

do intérprete. Expõem-se ainda a Língua de Sinais como língua materna, a educação 

bilingue, papel do docente, a ludicidade como caminho possível para aprendizagem e, 

além disso, apresenta proposta de inserção do lúcido nas práticas pedagógicas a fim de 

que esses alunos possam se conhecer e descobrir suas potencialidades. Sendo uma 

pesquisa bibliográfica, qualitativa e descritiva, buscou-se artigos que abordassem o 

tema assim como autores, dentre eles Sá (2002), Quadros (2004), Salles (2004) e Dias 

(2006) e outros para ajudar na composição do aporte teórico e desta pesquisa. 

 

Palavras-chave: Surdos. LIBRAS. Aquisição da Linguagem. Língua Portuguesa.       

Inclusão social. Ludicidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

RESUMEN 

 

 

La enseñanza para los sordos atraviesa una serie de intereses políticos, económicos y   

sociales, pero pocas apuntadas al propio sordo como sujeto con identidad y cultura 

propia y su proceso de aprendizaje. El sordo utiliza la LIBRAS como lengua materna, 

reglamentada por la Ley n° 10.436, de 24 de abril de 2002, Decreto n° 5. 626, de 22 de 

diciembre de 2005. Sin embargo, por estar inserto en una comunidad de oyentes       

necesita desarrollar el portugués como segunda lengua en la modalidad escrita. En este 

sentido, el presente trabajo presenta el uso de la ludicidad como facilitador en el     

proceso de la adquisición de Lengua Portuguesa para sordos. Se pretende apuntar    

como se dio el proceso educativo de los sordos a través de los métodos oralista,      

comunicacional y bilinguista, su inclusión en el escenario educativo desde la                   

perspectiva de la legislación y el papel del intérprete. Se exponen también la Lengua 

de Signos como lengua materna, la educación bilingüe, la ludicidad como camino              

posible para el aprendizaje y además, presenta propuesta de inserción del lúdico en las 

prácticas pedagógicas a fin de que esos alumnos puedan conocerse y descubrir sus                       

potencialidades. Siendo una investigación bibliográfica, cualitativa y descriptiva, se 

buscó artículos que abordaran el tema así como autores de entre ellos Sá (2002),    

Quadros (2004), Salles (2004), Dias (2006) y otros para ayudar en la composición del 

aporte teórico y de esta investigación. 

 

Palabras-clave: Sordos. LIBRAS. Adquisición del lenguaje. Lengua Portuguesa.      

Inclusión social. Ludicidad. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

As línguas expressam a habilidade específica dos seres humanos para a           

linguagem, expressam as culturas, os valores e a identidade de um determinado grupo 

social. Pensar no surdo enquanto comunidade com identidade e cultura própria, na 

maneira como se comunicam, veem o mundo e adquirem o Português na modalidade 

escrita foi o que norteou a realização desse trabalho intitulado como: O uso do lúdico 

como facilitador no processo de aquisição de Língua Portuguesa para surdos.  

Sabendo que o número de alunos surdos em escolas e classes regulares cresceu 

relevantemente e que o educador em todo seu processo docente passará por desafios 

não encontrados na sua formação e que a escola precisa utilizar de diferentes             

ferramentas para que o aluno possa ser contemplado em suas necessidades é que o  

tema também foi desenvolvido.  

Por muito tempo, os surdos eram reconhecidos como pessoas que não podiam 

ser educáveis e como resultado, eram deixados de lado. Considerados por uma             

sociedade preconceituosa como pessoas incapazes de racionar, os surdos foram       

privados de alfabetização e instrução e quando passaram a recebê-las foi da pior     

forma, sem reconhecimento de sua identidade e sem o uso de sua própria língua: a 

Língua de Sinais. O ensino para os surdos atravessa uma série de esferas e interesses      

políticos, econômicos e sociais, mas poucas apontadas ao próprio surdo enquanto     

sujeito com identidade e cultura própria e ao seu processo de aprendizagem. Desse 

modo, percebe-se que as escolas e docentes não estão preparados para recebê-los e 

nem garantir acessibilidade na educação equiparada no mesmo ambiente escolar.  

Diante desse cenário, é possível perceber a dificuldade dos surdos no uso do 

português na modalidade escrita, uma vez que sua percepção e representação do             

mundo se dão por meio dos canais visuais e gestuais.  Então, como ensinar Língua         

Portuguesa para um sujeito surdo? Quais ferramentas poderiam facilitar esse            

aprendizado? Considerando o exposto, se propõe nesta investigação uma reflexão e 

sugestões acerca de uma possível melhoria da inclusão dos alunos surdos através do                    

desenvolvimento de atividades lúdicas. Nesta perspectiva, faz-se necessário a               

compreensão dos atuais paradigmas da educação de surdos no Brasil, tendo em vista 
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os grandes desafios gerados na área. Com isto, para que a educação brasileira seja de 

fato inclusiva, é preciso refletir sobre como o diferente pode ser um incentivador da 

aprendizagem superando a ideia de que todos são iguais, dos conhecimentos e das     

aprendizagens. Diante disto, considera que a prática pedagógica aliada ao uso do      

elemento lúdico pode proporcionar um aprendizado significativo e prazeroso aos     

educandos surdos, por meio do qual desenvolvam sua autonomia e criatividade, na 

participação em diferentes atividades lúdicas, desenvolvidas na perspectiva da        

percepção visual do mundo. 

O presente trabalho foi desenvolvido através de pesquisa bibliográfica                   

referente ao processo de ensino do surdo, classificando-se como qualitativa e                       

descritiva ao constatar, verificar e expor os diferentes métodos que foram e são                                     

utilizados para o ensino da Língua Portuguesa para surdos e seus reais impasses,                

sugerindo atividades lúdicas que possam ajudar na aquisição do português na                    

modalidade escrita. 

O trabalho inicia apresentando na fundamentação teórica, seção 2, a história da 

educação dos surdos, de como viviam, as dificuldades de reconhecimento de sua      

língua, identidade e comunidade, pensamentos de alguns filósofos, cientistas e                 

religiosos sobre os métodos que foram adotados como eficientes para o processo de 

aquisição da Língua Portuguesa para os surdos, como o oralismo, a comunicação total 

e o bilinguismo. Autores como Silva (2013), Meserlian; Vitaliano (2009), Sá (2002), 

Sacks (1990), Lacerda (1998), Goldfeld (1997), Quadros (1997), Silva (et al, 2006)  

tecem algumas considerações sobre a adoção desses métodos e suas implicações na 

vida dos surdos. Em seguida, é apresentado a história dos surdos no Brasil, instituições 

que trabalham em favor dos surdos, a legislação na questão da inclusão desses alunos, 

o reconhecimento da Libras como língua oficial, natural e materna e o papel do         

intérprete. Autores que nortearam esses aspectos foram Quadros (2004, 2006), Dias 

(2006), Vieira (2010).  Na seção 3, é apresentada a metodologia, caminho utilizado  

para realização dessa pesquisa. Como parte da análise, na seção 4 é apresentada a     

estrutura da Língua de Sinais, na 5 a aprendizagem da língua portuguesa na proposta 

bilíngue (a partir da Libras). Na seção 6, apresenta-se a ludicidade como um caminho 

possível para aprendizagem, assim como seu uso como facilitador no processo de    

aquisição do português para surdos. Após são apontadas sugestões de atividades       

lúdicas como recurso no sistema educativo. E por fim, as considerações finais. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

A língua por carregar vários conceitos, passa ser fonte do conhecimento             

humano. A escrita e a aritmética, como elementos culturais especiais, expandem-se 

dando poder aos homens de tal forma que a sabedoria adquirida no passado influencie 

no presente e se aperfeiçoe no futuro. (VIGOTSKY, LURIA & LEONTIEV, 1988) 

Para Bakhtin (1997, p. 127) “a língua constitui um processo de evolução                 

ininterrupto, que se realiza através da interação verbal social dos locutores”. No           

contexto dos surdos esta interação acontece de forma diferenciada, através da Língua 

de Sinais, porém, a interação social está presente da mesma forma. Por isso, é de                   

fundamental importância essa interação, pois é através dela que se criarão pontes para 

o desenvolvimento da linguagem, da Língua de Sinais e para inserção dos surdos na 

sociedade. 

Segundo Sá (2002) a língua sempre ocupou um papel de destaque na                  

sociedade, e atrelada a isso uma luta pelo domínio do saber e do poder. O personagem 

principal dessa luta é a sociedade, o coadjuvante é a opressão social e cultural,                    

apresentada nas precárias, reais e palpáveis condições de vida exigida pela classe                

majoritária a minoritária e mesmo com todo esse contexto de opressão, vivemos no 

tempo da tecnologia e das escolhas. As ferramentas tecnológicas estão ao nosso favor 

oferecendo fidelidade e chances de melhoria. As informações são simples e                      

disponíveis e mesmo com essa facilidade de informação nunca se procurou tanto pelo 

conhecimento. É um paradoxo. Conhecer o outro é um embate perceptível, ao mesmo 

tempo em que vivemos só vivemos acompanhados. 

É nesse cenário paradoxal que os surdos aparecem. A facilidade de conhecer “o 

outro” atrelado a exclusão do direito de ser quem são e de exercer sua cidadania. Além 

de lidar com a exclusão no mundo social, outro problema era enfrentado: a focalização 

na “deficiência auditiva”. Essa interferência era tão prejudicial que não se prestava    

atenção nas práticas e nas condições sociais envolvendo os surdos. 

Por um longo período, os surdos passaram por diversas análises e métodos que 

não foram eficazes até o processo de reconhecimento da Libras como língua natural e 

materna. Assim, “a Língua de Sinais faz parte da experiência vivida da comunidade 

surda, ela, como artefato cultural, também é submetida à significação social”.        

(SÁ, 2002. p. 86) 
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2.1 HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO DE SURDOS 

 

 

Considerados pela sociedade como “surdo-mudo”, os surdos eram conhecidos 

como pessoas incompetentes, incapazes de racionar, de adquirir conhecimento pelo  

fato de não possuírem audição, uma vez que se acreditava que a fala era indispensável 

para aprendizagem. Sozinhos, privados de alfabetização e instrução, fora dos               

ensinamentos e conhecimento do mundo, a vida dos surdos tornou-se mais difícil, em 

uma sociedade preconceituosa que não lhes davam o direito à educação formal. 

Platão e Aristóteles, filósofos gregos, possuíam o mesmo pensamento e aversão 

aos surdos, considerando que não sabendo ouvir e nem falar, logo não eram capazes de 

raciocinar “[...] Nesse período, a fala começa a ter uma importância fundamental,                         

principalmente para os filósofos gregos que acreditavam que o pensamento não podia se      

desenvolver sem a linguagem e que esta era constituída pela fala.” (SILVA, 2013, p. 20).  

Para eles, o processo envolvendo a aprendizagem estava estritamente                      

relacionado à audição e oralidade, e por isso, os surdos tinham menos chances de     

aprenderem. Como resultado, os surdos não recebiam educação secular, não tinham   

direitos legais, não se casavam, não herdavam os bens da família. Em relação à                 

religião, defendia-se a ideia que os pais de filhos surdos estavam pagando algum tipo 

de pecado e que esses filhos não teriam direito ao céu após a morte por serem surdos. 

A situação dos surdos começou a caminhar pra outra direção a partir do século 

XVI com o cientista italiano Gerolamo Cardano que defendia a inserção dos surdos na 

sociedade como indivíduos pensantes e inteligentes com habilidades de raciocinar.  

Benedito Pedro Ponde de Léon foi outro destaque na educação experimental 

dos surdos, reconhecido como primeiro professor e criador da primeira escola para 

surdos na Espanha. Seus métodos educacionais tiveram valia devido interesse das   

famílias nobres que tinham filhos surdos, pois assim poderiam herdar suas fortunas e 

títulos. “Os surdos, filhos de pais ricos, começaram a ter aulas com professores particulares 

para aprender a falar, ler e escrever, sendo os 2 últimos os mais importantes, pois, assim, os 

surdos poderiam assinar as heranças [...] (PEREIRA, 2008, p. 3). 

Já Juan Pablo Bonet, na tentativa de exercitar os surdos na emissão de sons, 

publica em 1620, livro Reducción de las letras y arte de enseñar a hablar a los mudos 

um alfabeto visual para que a linguagem fosse visível (JANNUZZI, 2006). Foi nesse 

período que surgiu a idealização da aprendizagem do surdo, mas essa idealização     
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seguia os mesmos da língua dos ouvintes, ou seja, fazer com que a comunicação dos 

surdos fosse pela fala ou escrita. 

No século XVIII, o abade francês Charles Michel de L'Epée percebeu que a 

comunicação dos surdos se dava por meio do canal viso-gestual. A partir daí, passou a 

desenvolver seu método, nomeado de “sinais metódicos” (MESERLIAN;                   

VITALIANO, 2009). L’Épée estabeleceu uma linguagem formal dando a devida      

atenção ao emprego dos sinais manuais. 

Essa proposta de aprendizagem previa que os educadores aprendessem os       

sinais dos surdos, não com objetivo de beneficiá-los ou por mera preocupação, e sim 

como forma de elevar mais uma vez a classe da maioria sobre a minoria, ou seja,      

ensinarem a língua falada e escrita do grupo socialmente majoritário, os ouvintes.   

 

2.2. MÉTODOS UTILIZADOS NA EDUCAÇÃO DE SURDOS 

2.2.1 Oralismo, Comunicação total e Bilinguismo 

 

Os métodos utilizados no ensino dos surdos passaram por três fases distintas: o 

oralismo, a comunicação total e o bilinguismo.  

A primeira proposta foi à educação oralista, com seu início na metade do               

século XIX. Essa proposta baseia-se no “tratamento” da pessoa surda, chamada de 

“deficiente auditivo”. O oralismo marca a língua oral pelo modelo clínico –                   

terapêutico.  

O oralismo foi efetivamente reconhecido no Congresso de Milão em 1880. Foi               

neste evento que o método oral prevaleceu e foi considerado mais eficaz ao gestual, 

pois para eles as palavras se sobressaiam aos gestos. (SILVA e outros, 2006). Com a 

ideia de implantar a língua oral sobre os surdos, foi vetada qualquer forma de                     

comunicação com gestos e sinalização, continuando por bastante tempo a mesma visão 

clínica – terapêutica. 

O Oralismo nada mais era do que imposição da língua oral sobre os surdos, 

restringindo o acesso da Língua de Sinais para os aprendizes. De acordo com Sacks 

(1990, p.45), “o Oralismo e a supressão do sinal resultaram numa deterioração        

dramática das conquistas educacionais das crianças surdas e no grau de instrução do 

surdo em geral”. A proposta oralista apaga completamente questões atreladas à cultura 

e sociedade surda. 
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Percebendo que a proposta oralista não foi eficaz para aprendizagem dos      

surdos, educadores ouvintes foram atraídos por uma nova “proposta” na década de 70 

que permitia o uso da Língua de Sinais, mas como recurso para a língua oral, chamada 

Comunicação Total. 

A Comunicação Total apresentava práticas diversas, como a língua oral        

manualizada, gestos, mímicas, atreladas a Língua de Sinais. Era uma proposta flexível, 

mas deixava de lado e em segundo plano a identidade surda e a Língua de Sinais.  

Nessa proposta, houve uma melhora considerável na comunicação dos surdos,           

entretanto não suficiente, pois eles continuavam a apresentar problemas na escrita e    

dificuldade para expressar suas ideias. Nessa filosofia, a oralidade não era prioridade, 

mas estava incluída como área a ser trabalhada no surdo como integração social   

(LACERDA, 1998). 

Tanto Oralismo como a Comunicação Total foram recursos utilizados para               

colaborar no alcance de um único objetivo: a imposição da língua oral e da escrita              

enquanto forma privilegiada. Assim, continuaria o domínio de uma classe de maioria 

(os ouvinte e/ou falantes das línguas orais) sobre uma classe de minoria (os surdos). 

Considerando as ineficácias nos dois primeiros métodos no ensino dos surdos, surge a 

proposta Bilíngue. O Bilinguismo trouxe mudanças significativas no sistema                   

educacional para surdos que “[...] tem como pressuposto básico que o surdo deve ser                 

Bilíngue, ou seja, deve adquirir como língua materna a língua de sinais, que é                     

considerada à língua natural dos surdos e, como Segunda língua, a língua oficial de 

seu país [...].” (GOLDFELD, 1997, p. 38).  

O método enfatiza ainda que a Língua de Sinais deva ser inserida de maneira 

natural e dentro da própria comunidade, assim permitirá um fortalecimento da cultura 

e identidade dos surdos, dando reconhecimento aos seus valores e capacitando-os a           

lutar por seus direitos como cidadãos. Quadro afirma que “[...] O bilinguismo envolve a 

competência e o desempenho em duas línguas, podendo ser individual ou grupal [...]”             

(QUADROS, 1997, p. 31). 

Por muito tempo os surdos eram considerados pelos estudiosos como pessoas           

incapazes, a proposta bilíngüe traz um novo olhar sobre a sua formação, representando 

assim, um grande passo para a educação dos surdos na contemporaneidade                      

promovendo a conquista dos seus espaços, tanto social/cultural quanto educativo               

inserindo-os na sociedade de forma mais completa minimizando assim, as diferenças e 

aumentando as oportunidades. 
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2.3 A EDUCAÇÃO DE SURDOS NO BRASIL 

 

 

A história da educação dos surdos no Brasil começa em 1855 com o professor 

surdo francês Eduard Huet, que veio ao Brasil a convite do Imperador D. Pedro II para 

trabalhar na educação dos surdos. O motivo da contratação do professor é para seu     

filho, supostamente surdo, e por causa disso, fundou-se o Instituto Nacional de Surdos 

– Mudos, hoje o atual Instituto de Educação de surdos (I. N. E. S). “[...] nos                       

primórdios da instituição, de que D. Pedro II teria trazido para o Brasil o professor 

Huet para iniciar o ensino do surdo no Brasil, porque a Princesa Isabel tinha um filho 

que era surdo [...]” (DIAS, 2006, p. 31 apud REIS, 1992, p. 62). 

O Instituto de Educação de surdos (INES) foi pioneiro no curso para formação 

de professores surdos. Por ser a única instituição de educação de surdos em território 

brasileiro, recebeu alunos de todo o Brasil e do exterior, tornando-se referência nos 

quesitos educação profissionalizante, socialização de surdos e instrução literária. É o 

único no âmbito federal, onde promove publicações, fóruns, seminários, assessorias e 

pesquisas, etc. além de participar da formulação da política nacional de Educação de 

Surdos, em conformidade com a Portaria MEC nº 323, de 08 de abril de 2009,          

publicada no Diário Oficial da União de 09 de abril de 2009, e com o Decreto nº 

7.690, de 02 de março de 2012, publicado no Diário Oficial da União de 06 de março 

de 2012 (INES, S/P). 

 Outra Instituição que trabalha em favor dos surdos é a FENEIS - Federação   

Nacional de Educação e Integração dos Surdos. Uma entidade filantrópica que tem   

objetivo de defender os interesses e diretos da comunidade surda brasileira. Filiada a 

Federação Mundial dos Surdos - organização internacional não governamental                

estabelecida em Roma traz como sua bandeira o reconhecimento da cultura surda, sua 

inserção no mercado de trabalho e a propagação da Língua de Sinais (SISTENA     

FENEIS, 1986 - 2017). 

A mudança na postura educacional perante a Língua de Sinais promoveu um 

grande impacto no processo histórico das comunidades surdas. Com a Lei e Decreto 

alicerçando a institucionalização e o reconhecimento da Libras como Língua             

Brasileira de Sinais, os surdos assumem um papel importante, passam a ter sua língua 

respeitada como uma língua própria de um grupo social. Assim, proposta bilingue se 

propaga no Brasil inaugurando um novo debate na área, na vida e comunidade surda. 
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2.3.1 A Legislação Brasileira na inclusão dos surdos nas escolas regulares e 

o papel do intérprete  

 
A inclusão está ligada à interação, autonomia e liberdade. O que configura a    

relação do ser humano com o outro é a linguagem, fator indispensável para o seu     

desenvolvimento. Para a teoria sócio interacionista, o meio social e o momento               

histórico são fatores que determinam a língua e não a condição biológica. Portanto, 

não é surdez que dificulta a formação do surdo e sim o meio ao qual está inserido,     

impedindo assim, apropriação de sua língua materna e de sua cultura, por direito.  

(VIEIRA, 2010.)  

Reconhecer a Libras como meio legítimo de comunicação é o passaporte para a 

inclusão dos surdos, pois assim ele terá liberdade para organizar seus pensamentos e 

constituir sua consciência, podendo a partir de então adquirir a Língua Portuguesa ou 

qualquer outra língua. “Por ser uma língua viva, produto da interação de um grupo de 

pessoas que se identificam pela comunicação visual, a língua de sinais, oferecendo as 

possibilidades de constituição de significado [...]” (VIEIRA, 2010, p. 9 apud ARANHA, 

2003, p. 77). 

 Nos que diz respeito à política nacional da Educação dos surdos, temos a Lei 

Federal nº 10.436 de 24 de abril de 2002 regulamentada pelo Decreto Federal nº 5.626 

de 22 de dezembro de 2005 e a LDB (Lei de Diretrizes e Bases) nº 9394 de 20 de    

dezembro de 1996 junto com as propostas dos PCN (Parâmetros Curriculares               

Nacionais). O reconhecimento da Língua de Sinais como meio legal de comunicação e 

expressão aqui no Brasil foi instituída pela Lei Federal nº 10.436 de 24 de abril de 

2002, e só regulamentada pelo Decreto Federal nº 5.626 de22 de dezembro de 2005. 

De acordo com a legislação, a Libras constituem um sistema linguístico de                  

transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades surdas do Brasil, na qual há 

uma forma de comunicação e expressão, de natureza visual-motora, com estrutura 

gramatical própria. (BRASIL, 2002).  

O Decreto Federal, dividido em nove capítulos, estabelece por sua vez temas 

importantes como a consolidação e inserção dos surdos no contexto escolar, uso das 

duas línguas (Libras e a Língua Portuguesa), garantia dos direitos (educação, formação 

e saúde), formação do tradutor e intérprete, professores especializados, fonoaudiólogo, 



18 
 

 
 

a Libras como disciplina curricular, a responsabilidade do Poder Público no apoio a 

Libras, além de tratar de modo específico sobre a garantia do direito à educação das 

pessoas surdas ou com deficiência auditiva. Já a LDB (Lei de Diretrizes e Bases) nº 

9394/1996 composta por 92 artigos, propõe temas diversos da educação brasileira e 

assegura educação ao ensino básico, fundamental e médio de forma gratuita a todo   

cidadão brasileiro. E por fim, os PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) que são 

documentos formulados para o ensino. São resultados de pesquisas, trabalhos e       

discussões de educadores e especialistas por todo o Brasil. Esses documentos não   

impõem regras, mas auxiliam de forma coerente nos investimentos do sistema         

educacional e defende que o Estado tem a responsabilidade de investir na escola para 

que todos possam ter um ensino de qualidade garantindo acesso à democracia e a     

sociedade (CERQUEIRA, 2015). 

Diante de todo esse cenário político que assegura os direitos dos surdos e que 

os inserem no contexto escolar e social, o que se percebe é que infelizmente, não há 

um cumprimento efetivo dessas leis. Para Cerqueira (2015), a inclusão social dos     

surdos é precária, necessita de atenção e planejamento e “[...] passa por grandes       

desafios, visto que as escolas de fato não possuem planejamento e/ou estruturas para 

receber pessoas especiais, além de não ter professores preparados para tais alunos e 

pouquíssimos intérpretes para atender a demanda.” (CERQUEIRA, 2015, p. 26). 

Outro fator que precariza a inclusão dos surdos nas escolas regulares é a            

superlotação. Por mais que as leis estejam estabelecidas e presentes, ainda que no     

papel, o sistema educacional é pensando somente para ouvintes. A situação ao qual   

estão submetidos persiste em déficits. Não há interação, nem conhecimento sobre o 

surdo, sua comunidade e sua identidade resultando numa inclusão sem qualidade,     

ineficaz e desconfortável. “O contexto bilíngue da criança surda configura-se diante da     

coexistência da língua brasileira de sinais e da língua portuguesa [...]” (QUADROS, 2006, 

p.13). 

Para que de fato aconteça uma inclusão satisfatória, é necessário pensar em   

políticas públicas que tragam oportunidades de acesso, valorização e aprendizagem 

para os surdos. Criar leis que indiquem a inclusão não é suficiente, pois é preciso que 

o Estado assuma sua responsabilidade no que diz respeito à educação dos Surdos,     

investindo na formação continuada dos professores em todas as áreas, em cursos    

profissionalizantes, palestras, na acessibilidade das escolas, na aquisição de recursos 

pedagógicos adequados, em espaços de discussões dentro e fora do ambiente escolar e 
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na contratação dos profissionais intérpretes de Libras que são pontes de comunicação 

para os alunos surdos e os ouvintes. 

Segundo Quadros (2004) os profissionais intérpretes de Libras são peças     

fundamentais na inclusão dos alunos surdos no ensino regular, na sociedade e em 

qualquer ambiente que estejam inseridos. São pessoas que têm a função de interpretar 

a Língua de Sinais para determinado idioma ou deste outro idioma para Língua de   

Sinais. E por estar inserido em um processo em que envolve pessoas, media as          

intenções de comunicação em diferentes línguas, intermedia o processo interativo, 

promove diretamente a interação social e cultural com poder de influência, o intérprete 

de Libras deve dominar a Língua de Sinais e a língua do seu país, no caso do Brasil, a 

Língua Portuguesa, e também outros idiomas e, além disso, apresentar técnicas de    

interpretação e tradução e possuir formação na área, além de ser um profissional     

confiável, imparcial, discreto e fiel, preceitos presentes no instrumento que orienta sua 

conduta, o Código de Ética. Como parte integrante do Regimento Interno do                

Departamento Nacional de Intérpretes (FENEIS), tal código sugere que o intérprete 

possa refletir, socializar e tomar decisões sobre sua postura com base nele. 

Mesmo com todos esses direcionamentos acerca dos profissionais intérpretes é 

possível perceber de modo mais específico, no contexto educacional, que os caminhos 

são outros. A carência de profissionais intérpretes dificulta a interação entre surdos e 

ouvintes acarretando na exclusão dos surdos em atividades que possam proporcionar a 

interação social. O intérprete educacional atua como canal entre professor – aluno  

surdo, surdo - ouvinte e trabalha como tradutor para partilha entre indivíduos com             

línguas e culturas distintas. Tudo isso requer do intérprete estratégias que possam            

ajudá-los no momento de tradução dos conteúdos, dúvidas, explicações e promover a 

participação do aluno em todos os momentos do espaço escolar.  

No entanto, as competências e responsabilidades são outras. Além de                    

problemas éticos que acabam surgindo por causa da intermediação (alunos se                  

dirigirem ao intérprete ao invés do professor), outro ponto é a transferência de                           

responsabilidades. Na maioria das vezes, o professor acaba incumbindo ao intérprete à 

responsabilidade de ensinar aos alunos e a elaborar conteúdos “O intérprete por sua 

vez, se assumir todos os papéis delegados por parte dos professores e alunos, acaba 

sendo sobrecarregado e, também acaba por confundir o seu papel dentro do processo 

educacional, [...]” (QUADROS, 2004, p. 60). 
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Colocar a responsabilidade de ensinar os surdos para os intérpretes é um erro. 

É querer que o mesmo assuma dois papéis, sendo que um deles está sendo constituído. 

O trabalho desenvolvido pelo intérprete em sala de aula ou em qualquer outro          

ambiente deve ser reconhecido como legítimo, valorizado e discutido, pois assim      

teremos mais caminhos traçados para inclusão dos indivíduos surdos em todos os      

lugares e principalmente no contexto escolar.    

3 METODOLOGIA 

 

O presente trabalho foi realizado através de uma pesquisa bibliográfica, cujos 

estudos buscaram contemplar como a ludicidade pode ser um facilitador no processo 

de aquisição da Língua Portuguesa para alunos surdos. 

A opção escolhida para a realização desse trabalho foi uma pesquisa de caráter 

qualitativa, pois prefere entender o grupo social em questão, além de possuir uma    

metodologia própria, impedindo o pesquisador de expor aquilo que pensa, respeitando 

o grupo estudado (MINAYO, 2007). 

Este estudo se define também como descritivo, visto que busca entender como 

se dá uma estratégia elaborada para um determinado grupo o que neste caso é a             

ludicidade apresentada como facilitador no processo de aquisição da Língua                    

Portuguesa para surdos. Gil (2007) afirma que essas pesquisas objetivam a descrição 

das características de determinada população, proporcionando uma maior                         

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir              

hipóteses. O estudo fundamentou-se na pesquisa e análise de artigos, monografias,     

livros, cuja vertente é o lúdico como facilitador no aprendizado dos surdos. 

A princípio, a proposta era um relato de experiência, com entrevistas para os 

surdos, docentes da área, intérpretes e gestores escolares, porém fez-se necessário            

redefinir os estudos para abordagem bibliográfica pesquisada no Google acadêmico, 

em artigos, monografias, livros para selecionar e compor a fundamentação teórica. 

No primeiro momento, foram realizadas pesquisas voltadas para compreensão 

do processo histórico dos surdos e os métodos utilizados para sua educação.                       

Em seguida, pesquisas sobre a inclusão desses indivíduos sob a perspectiva da                   

legislação brasileira, qual o papel do intérprete frente ao cenário escolar brasileiro,    

estudo sobre a LIBRAS como língua materna e sua estrutura, aprendizagem do                  
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Português como segunda língua a partir do método bilíngue e por fim pesquisas                 

voltadas para o lúdico enquanto facilitador no processo de aprendizagem dos surdos. 

Utilizamos nomes específicos e temas correlacionados como filtro para                    

selecionar os artigos, livros, monografias analisados. Os critérios para seleção se              

deram pelo fato de apresentarem palavras-chave: Ensino-Aprendizagem. Surdos.    

LIBRAS. Aquisição da Linguagem. Inclusão social. Ludicidade. Língua Portuguesa 

 Como instrumento de coleta de dados, fez-se necessário elaborar algumas questões 

para auxiliar na análise dos textos e na construção das considerações. Dentre elas:        

1. Escolas e docentes estão preparados para contemplar os alunos surdos em 

suas necessidades?  

2. Quais recursos são utilizados pelo professor para facilitar a aprendizagem 

dos surdos? 

3. Como o lúdico pode contribuir no processo de aprendizagem dos alunos   

surdos 

4. Qual a importância das atividades lúdicas no contexto educacional? 

  A técnica da Análise Temática Minayo (1996) foi escolhida para nortear esta 

pesquisa, sendo composta de três etapas: a Pré-Análise, a Exploração do Material, o 

tratamento dos resultados obtidos e interpretação.  

 A Pré-Análise, primeira etapa, se divide em três tarefas: Leitura Flutuante, 

Constituição do corpus e Formulação de hipóteses e objetivos. Na leitura flutuante,  

todo o material pesquisado foi observado de forma cautelosa, compreendendo ainda 

mais o tema. Durante a exploração do material, houve preocupação em classificar os 

dados, de forma que os textos dialogassem entre si para assim, trazer uma                         

compreensão satisfatória do assunto pesquisado. Por fim, na última etapa, tratamento 

dos resultados obtidos, apresentamos discussões, buscando estabelecer uma relação    

entre aporte teórico e o material explorado para análise do nosso objeto de pesquisa. 
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4 LIBRAS COMO LÍNGUA MATERNA (L1) 

A linguagem é o principal instrumento de comunicação da espécie humana, ela 

é responsável pela troca de significado e sentido. Para Uzan (e outros, 2008, p. 1), 

“[...] a linguagem é natural do ser humano e, através da linguagem, o ser humano     

estrutura seu pensamento, traduz o que sente, registra o que conhece, se comunica com 

os outros, produz significação e sentido.” 

Assim, entendemos que a língua é uma atividade constitutiva do sujeito, onde 

construímos nosso pensamento, organizamos e informamos nossas experiências. “[...] 

Todos os seres humanos nascem com os mecanismos da linguagem específicos da           

espécie, e todos se desenvolvem normalmente, independente de qualquer fator racial, 

social ou cultural” (SANCHÉZ, 1990, p. 17). 

Para o surdo, a Língua de Sinais, é a sua própria linguagem e tê-la reconhecida e 

oficializada como sua língua natural e materna tem a ver com sua própria identidade e 

cultura, pois é com ela e através dela que eles consolidam suas identidades,                         

reconhecem seus grupos, compartilham da mesma linguagem e cultura. “A identidade 

é uma construção inacabada, que está ligada a estruturas discursivas e a sistemas de 

representação, por isso, o que se diz dos surdos, e para os surdos, contribui para a        

formação de sua(s) identidade(s)”. (SÁ, 2002, p. 332). 

A Língua de Sinais é uma língua visual-gestual que permite ao surdo                 

compreender o mundo em que vive, dar significados às palavras, expressar seus              

sentimentos, ideias e desejos. É através dessa língua que o surdo pode se comunicar, 

ser livre, viver e ser ele mesmo na condição de ser humano existente em sociedade.  

E por ser língua, ela é completa, com seus significados e composições                   

linguísticas (fonologia, morfologia, sintaxe e semântica) constituindo assim, um              

sistema linguístico de natureza visual – motora, com estrutura gramatical própria 

(FERREIRA, 2015, p. 4 apud UZAN et al 2008). 

Assim, na Libras temos o Alfabeto Manual que é a soletração com as mãos, 

mas não é a própria Língua de Sinais. Representa as letras alfabéticas, utilizadas na   

soletração das palavras como nomes de pessoas, de lugares, rótulos, siglas e             

vocabulários onde não existe sinal. É uma sequência de letras da Língua Portuguesa.  

A comunicação com sua estrutura gramatical é organizada através da               

Configuração das mãos (CM), um Movimento (M) e um Ponto de Articulação (PA), 

chamados de parâmetros principais ou maiores (FERREIRA BRITO, 1990). São sinais 
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formados a partir de combinações do movimento das mãos com um determinado   

formato em um determinado lugar, podendo este lugar ser uma parte do corpo ou um 

espaço em frente ao corpo.  

O primeiro parâmetro é a Configuração da mão (CM), forma que as mãos     

assumem quando o sinal é feito. Podem ser usadas na datilologia (alfabeto manual) ou 

outras formas feitas por uma ou pelas duas mãos do emissor. O Ponto de Articulação, 

segundo parâmetro, é o lugar do corpo onde será realizado o sinal podendo ou não   

tocar algum lugar do corpo ou localizar-se em lugar neutro. As quatros regiões onde 

são articulados os sinais são: cabeça, mão, tronco, e espaço neutro. (QUADROS, 

1997). O último ponto, parâmetro fonológico, o Movimento (M) é o deslocamento da 

mão no espaço durante a realização do sinal. Podem ser em linhas retas com variação 

de direção e posição, curvas sinuosas ou circulares e movimentos internos de mãos e 

pulsos. Esses movimentos realizados nos espaços são classificados em retilíneo,       

helicoidal, circular, semicircular, sinuoso e angular, respectivamente. 

A Libras ainda apresenta outros parâmetros, os secundários, que são as                 

expressões faciais e corporais, caracterizados pela orientação da palma da mão na           

execução do sinal. Esses componentes faciais e corporais elencam definições e               

diferenças de significados entre os sinais, como por exemplo, a mão aberta, com o 

movimento lento e com expressão serena, significa calma; o mesmo sinal com o             

movimento brusco e com a expressão séria significa pára (PACHECO; ESTRUC, 

2011). 

A Libras se diferencia da língua falada porque possui estrutura independente e 

autônoma. E é por meio dela, sua língua materna, com independência e autonomia, 

que o surdo é capaz de interagir com outra língua, aprender a Língua Portuguesa e 

qualquer outra língua, construindo significados e facilitando seu entendimento. 

5 APRENDIZAGEM DA LÍNGUA PORTUGUESA COMO SEGUNDA       

LÍNGUA (L2) NA PROPOSTA BILÍNGUE 

 

A educação dos surdos por muito tempo esteve pautada na aprendizagem oral, 

língua majoritária. Como os surdos não dominavam essa modalidade, ficavam à             

margem de uma sociedade ouvinte. Métodos como o oralismo, defendiam a linguagem 

oral como forma única de comunicação e vetava o uso de gestos e de sinais, pois       

acreditava-se que seu uso era prejudicial ao desenvolvimento da fala. 
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A situação na qual estavam submetidos os surdos começou a tomas novos            

direcionamentos a partir da chegada da comunicação total e posteriormente a proposta 

bilíngue. “[...] a reivindicação dos surdos do direito de ter reconhecida a sua língua e a 

sua cultura foram alguns dos fatores que determinaram a adoção da língua de sinais na 

educação dos surdos [...]” (PEREIRA, 2014, p. 147) 

A educação bilíngue defende o uso de duas línguas, no caso dos surdos, a            

Língua de Sinais como primeira língua (natural e materna) e a Língua Portuguesa    

como segunda língua, na modalidade escrita, utilizando abordagens direcionadas para 

as características visuais e culturais dos surdos. Nesse contexto do bilinguismo é    

preciso destacar que a aprendizagem de uma segunda língua não é como a primeira. 

Para Salles (2004) a língua materna não é um processo errôneo ou de imitação, mas de   

manifestação de conhecimentos inatos com capacidade de domínio próprio e           

exposição de materiais. Já a segunda se equipara a adquirir habilidades cotidianas   

como dirigir, tocar instrumentos ou qualquer atividade que necessite de aprendizado. 

É a partir da interação, das relações, das experiências reais atreladas ao                    

contexto social no qual estão inseridos, juntamente com sua língua materna que o             

surdo poderá desenvolver habilidades que facilitem no processo de aprendizagem de 

uma segunda língua, ou seja, o seu conhecimento de mundo e o reconhecimento de 

língua desenvolvidos na Língua de Sinais possibilitarão a vivência em práticas sociais 

que envolvam a escrita, ajudando no aprendizado da Língua Portuguesa. 

Essas práticas poderão ser desenvolvidas através da produção textual, com      

situações reais do cotidiano ou em situações comunicativas. Esses textos não serão 

voltados para decodificação de letras ou palavras, mas para compreensão, para que    

eles possam interagir, participar, e a partir daí, gerar sentido com base nos seus         

elementos linguísticos adquiridos através da Língua de Sinais. “A compreensão é vista 

como atividade interativa de produção de sentidos, que se realiza com base nos         

elementos linguísticos presentes no texto e na sua forma de organização, [...]”       

(PEREIRA, 2014. p. 149).  

O surdo aprenderá a Língua Portuguesa através da visão, então é fundamental 

que os textos possam ser autênticos com gêneros e tipologias distintas e apresentarem 

figuras e imagens, como, por exemplo, receitas, fichas de cadastro, bilhetes, convites, 

etc. Assim, o surdo perceberá que poderá construir outros textos a partir do que já    

conhecem, de suas vivências e experiências sociais, além de serem de grande valia no 
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processo de aprendizagem, pois além de estarem relacionadas ao cotidiano do surdo, é 

possível trabalhar vocabulário e gramática. 

Quando falamos de língua, em especial, a Libras e Língua Portuguesa,                    

devemos ter em mente que ambas possuem estruturas gramaticais distintas e para o                     

contexto do surdo, essas diferenças precisam estar bem acentuadas. Antes,                      

deve-se apresentar ao surdo às características básicas do texto (gênero, tipo, léxico, a 

pragmática e a semântica). E como texto precisa ser voltado para compreensão,                

fomentar questões que sejam fundamentais para interação e sentido. (CERQUEIRA, 

2015). 

É preciso dizer também que para aprendizagem da Língua Portuguesa na                

proposta bilíngue, a Língua de Sinais precisa estar presente, perfazendo caminho de 

mediadora entre as línguas, de maneira significativa e contextualizada. 

6. LUDICIDADE: UM CAMINHO POSSÍVEL PARA APRENDIZAGEM 

 
 

O ser humano em todo seu percurso de vida necessita das relações,                             

das interações para seu desenvolvimento. Está sempre descobrindo novas coisas e     

aprendendo outras por meio do contato com seus semelhantes num jogo de relação 

onde cada um assume seu papel.  

Para Becker (2001, p. 31), o aprendizado está relacionado à interação e a               

representação que conseguimos elaborar através de um objeto da realidade. “[...]      

conhecimento se dá por um processo de interação radical entre o sujeito e o objeto,  

entre o indivíduo e a sociedade, entre o organismo e o meio”. 

Partindo isso, entendemos que a aprendizagem se dá em função da interação, do 

contexto social e das trocas entre os sujeitos. Ela é um sistema que envolve em seu 

processo de construção os aspectos funcionais do ser humano, como o biológico,     

mental, emocional e social. 

E nesse contexto acredita-se que a ludicidade pode ser um caminho que facilite 

no desenvolvimento da aprendizagem, das competências e na construção do                      

conhecimento humano, proporcionando novo experimento e revista da realidade,               

criando condições favoráveis a novos princípios e modos de ação que tragam                     

espontaneidade e prazer. 
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Com isso, pode-se perceber que o lúdico pode ser usado como recurso que                

possibilite a construção do processo de aprendizagem, entretanto se faz necessário 

propostas pedagógicas voltadas para os princípios e qualidade educacionais. Não é 

simplesmente o lúdico pelo lúdico, mas o seu uso fundamentado na socialização,            

comunicação e no social. 

          6.1 LÚDICO COMO FACILITADOR NO PROCESSO DE              

APRENDIZAGEM 

 
O jogo é uma atividade lúdica colaborativa no processo da aprendizagem, é um 

recurso facilitador na aquisição do conhecimento e um estímulo para a compreensão 

cognitiva. E por ser interação, o lúdico proporciona um desenvolvimento harmonioso, 

criativo e diferente nas trocas entres os sujeitos viabilizando de forma prazerosa e              

interessante a construção do conhecimento. 

Para Piaget (1987) e Vygotsky (1998) o lúdico é um meio eficaz e eficiente 

utilizado para o desenvolvimento físico, psicológico e social do ser humano. Eles res-

salvam que na convivência e formação humana, o lúdico é importante, pois permite o                         

desenvolvimento do homem nos contextos físicos, psicológicos e sociais de forma             

dinâmica e divertida (LOPES, 2010). 

Já Santos (2000, p. 158) considera que “[...] através do jogo a criança                       

desenvolverá a capacidade de perceber suas atitudes de cooperação, [...] oportunidade 

de descobrir seus próprios recursos e testar a suas próprias habilidades e aprenderá a                 

conviver com os colegas nessa interação.” 

No contexto dos surdos, a ludicidade estimulará ações de cooperação, interação, 

a convivência em grupo, a produção de novo sentidos, além de somar em seu processo 

de aquisição da Língua Portuguesa como segunda língua.  

Segundo Piaget (1996), cada indivíduo tem seu próprio esquema da                       

assimilação, por isso lê o mundo, recebe-o e ajusta aos seus próprios esquemas. Para 

ele: “[...] uma integração à estruturas prévias, que podem permanecer invariáveis ou 

são mais ou menos modificadas por esta própria integração, mas sem  descontinuidade 

com o estado precedente [...]” (PIAGET, 1996, p. 13) 

Isso acontece com a comunidade surda. O surdo tem seu próprio esquema de  

assimilação e suas concepções de mundo. Ele aprende pelo canal visual e representa o 
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que aprende pelo canal gestual, que é a Língua de Sinais. O lúdico atrelado a aquisição 

do Português para alunos surdos possibilitará outro universo, permitindo a criação,   

elaboração, construção e reconstrução, autoconhecimento, sensibilização a partir da 

sua realidade e do contexto social em que vive. Isso permitirá que o surdo enquanto 

sujeito que se apropria de outra língua, ainda que na modalidade escrita, utilize,        

organize e transmita a outros sujeitos o seu contexto de mundo no processo de                  

aprendizagem. 

O professor fazendo papel de mediador nesse processo motivará o surdo a                 

tornar-se participante ativo nos diálogos, na compreensão, interpretação e na                         

construção de textos, na interação social, nas relações interpessoais e com isso o surdo 

saberá definir as diferenças que existem na Língua Portuguesa implicando de maneira 

significativa na sua formação e na aquisição de uma segunda língua. 

Com isso é necessário que se perceba a sala de aula como “[...] um espaço de 

vida no qual se faz história, que é construída e reconstruída a cada dia. É um lugar   

onde se tomam decisões e se constroem um fazer solidário, no qual todos têm o que 

aprender e ensinar ao outro.” (COLLARES, 2003, p. 53). As atividades lúdicas                  

poderão proporcionar aulas mais interativas, dinâmicas, divertidas, descontraídas,        

onde o surdo poderá expressar-se, opinar, construir relações, compartilhar ideias e ser 

sujeito participante de seu aprendizado. 

O lúdico no processo educativo incorpora-se numa atividade muita rica, ela é 

uma ponte facilitadora no processo de aprendizagem. O ensinar brincando permite ao 

aluno estabelecer relações entre conhecimentos novos e o que já possui, a ser um              

sujeito crítico, participante, ativo na construção de significados e no aprendizado dos 

conteúdos.  

6.2 APRENDER BRINCANDO: IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NA                 

CONVIVÊNCIA E FORMAÇÃO HUMANA 

 
As brincadeiras são atividades que sempre estiveram presentes na vida do ser 

humano desde a sua infância. A arte de brincar – jogar é uma forma de comunicação, 

de expressão com características no campo social, histórico e cultural. 

As atividades lúdicas além de proporcionar o desenvolvimento da linguagem, 

do pensamento e da concentração e atenção, estimulam a curiosidade, a autoconfiança, 
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à autonomia, permitindo ao indivíduo experimentar, brincar, descobrir e inventar. 

(SOUZA, 2009). 

O lúdico é importante para a convivência e formação humana, pois contribui 

no processo de desenvolvimento das habilidades cognitivas e intelectuais,                         

sociocultural e físico e psicológico. Do ponto de vista cognitivo e intelectual, a           

ludicidade abre espaço para que o indivíduo possa ser ele mesmo, respeitando os      

aspectos sociais, sua relação com mundo e suas afetividades. “[...] nas brincadeiras as 

crianças podem desenvolver algumas capacidades importantes, tais como a atenção, a 

imitação, a memória, a imaginação. Amadurecem, também, algumas capacidades de 

socialização [...]” (LOPES, 2010, p. 22 apud CÓRIA-SABINI e LUCENA, 2004, p. 

22). 

A nível sociocultural, as atividades lúdicas são importantes porque                          

proporcionam um caminho de aproximação com o mundo. Para Rego (1995, p. 14) 

"[...] A brincadeira é uma actividade humana à qual as crianças são introduzidas                  

constituindo-se num modo de assimilar e recriar a experiência sociocultural dos                 

adultos". É através dela que o indivíduo se percebe como sujeito, modula a realidade, 

obtém novo sentido e significado do mundo ao seu redor, desenvolve suas capacidades 

intelectuais, ampliando seus caminhos e suas descobertas. 

No que diz respeito ao físico e ao psicológico, o lúdico possibilita o                         

desenvolvimento da imaginação, da imitação. “A criança quer puxar alguma coisa, 

torna-se cavalo, quer brincar com areia e torna-se padeiro, quer esconder-se, torna-se 

ladrão ou guarda [...]” (LOPES, 2010, p. apud BENJAMIN, 2002 p.76-77). Para o   

autor, o ato de brincar condiciona o indivíduo a fazer construções da realidade e        

potencializar o físico e psicológico, fazendo menção dos seus desejos sobre os objetos 

presentes na brincadeira. 

No contexto escolar, a ludicidade se faz importante porque proporciona a              

interação entre aluno – conteúdo, aluno - professor e aluno - aluno. "A educação pela 

via da ludicidade propõe-se a uma nova postura existencial, cujo paradigma é um novo 

sistema de aprender brincando inspirado numa concepção de educação para além da 

instrução" (LOPES, 2010, p. 28-29 apud SANTOS, 2001, p. 53). 

Partindo para o ensino de uma segunda língua, como no caso dos surdos, a              

ludicidade enquanto facilitadora de aprendizado estimula o desenvolvimento da                   

escrita, propiciando um ambiente mais descontraído e confortável no processo da              
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aprendizagem. “[...] língua escrita como a aquisição de um sistema simbólico de                              

representação da realidade. Também contribui para esse processo o desenvolvimento dos                

gestos, dos desenhos e do brinquedo simbólico [...]” (LOPES, 2010, p. 29-30 apud                      

VYGOTSKY, 1994, p. 101). 

Portanto, aprender brincando ajuda na construção da identidade, do convívio 

social, do cognitivo, do intelectual, tornando-se um instrumento que contribui para 

formação e convivência humana. Usada como facilitador na construção do                           

conhecimento humano, no desenvolvimento das habilidades, o lúdico permitirá        

alcançar objetivos além de uma melhoria pessoal. 

6.3 SUGESTÕES DE ATIVIDADES LÚDICAS PARA O ENSINO DE 

SURDOS 

 
 A utilização do lúdico em sala de aula, segundo Falcão (2010) ajuda na                   

estimulação da interação, a resolver conflitos, no desenvolvimento da imaginação, dos 

sentimentos, dos valores e tudo que faz parte para o processo de construção. A seguir, 

algumas sugestões de atividades para ensino dos surdos. 

6.3.1 1ª Atividade Lúdica: Caixa Surpresa  

 

» Objetivos: Estimular o aluno no espírito criativo, comunicação visual,               

habilidade de expressar-se em grupo; desenvolver a capacidade de expor seus         

pensamentos. 

» Material: 01 caixa de MDF, com nome Caixa Surpresa no centro e o nome do 

aluno abaixo. 

» Desenvolvimento da atividade: Cada aluno terá sua própria caixa surpresa                    

novidades e levará pra casa todo final de semana e trará no primeiro dia útil da                 

semana. Durante final de semana o aluno deverá colocar um objeto ou fazer desenho 

que represente alguma atividade realizada nesse período. No primeiro momento da  

aula, a professora pedirá que o aluno exponha o objeto ou desenho e ele terá que    

contar em Língua de Sinais (interprete fará tradução) qual atividade foi realizada e se 

ele participou. No segundo momento, a professor trabalhará com gênero textual        

bilhete utilizando um modelo para ajudar na compreensão. Serão apresentadas as      

características do gênero: usado para deixar um recado ou informar alguém.                  
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Identifica-se o destinatário, o assunto, agradecimentos e saudações, data, nome e      

remetente. 

    
 Atividade adaptada da Fonte: 

 www.portaldoprofessor.mec.gov.br 

      Atividade adaptada da Fonte: SALLES; FAULSTICH; CARVALHO; RAMOS, VOL. 2, 2004, p.64. 
 

Depois de apresentadas às características, a professora distribuirá uma                      

atividade onde na primeira questão os alunos deverão colocar em ordem as partes do 

bilhete e na segunda questão escrever um bilhete a partir do objeto ou do desenho     

representado da caixa surpresa. 

Prática: 

1. Coloquem em ordem as partes do bilhete. 

(   ) Preciso falar com você ainda hoje sobre a festa.      (   ) Oi, Renato. 

            (   ) 12/10/2001                                                    (   ) Ligue-me assim que puder. 

            (   ) Marta Simões  

2. Agora, escreva um bilhete a partir do objeto ou desenho da caixa surpresa. 

            __________________________________________________________________              

__________________________________________________________________ 

6.3.2 2ª Atividade Lúdica: A Receita é Nossa  

 

» Objetivos: desenvolver a comunicação visual, o espírito de observação e a 

expressão escrita. 

» Desenvolvimento: Para trabalhar com tema receita, a professora distribuirá 

imagem (imagem 01 - Ingredientes e utensílios para receita) com elementos                         

relacionados com tema e pedirá que os alunos identifiquem os elementos e digam pra 

que servem. A partir da participação dos alunos, a professora começará trazer as       

características de uma receita: ingredientes e modo de preparo. Em seguida,                           

a professora distribuirá outra imagem (imagem 02 - Modelo de receita Ingredientes e 

modo de preparo) com a composição. No segundo momento, a professora distribuirá 

imagens que tenham relação e não tenham com a receita para que os alunos possam 

Oi Ana, 

Eu trouxe uma boneca de pano. Domingo 

eu fui à casa da vovó e ela me deu a 

boneca. Vovó costurou o corpo, o cabelo e 

a roupa. Eu dormi com a boneca na minha 

cama. Ela ainda não tem nome. Vou levar 

para escola para brincarmos. 

Um beijo de sua amiga Maria. 

21/05/11. 
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identificá-las e escrevê-las em seu caderno. (imagens 03 - Utensílios para preparar 

uma receita). Para compor a última atividade, a parte de produção, os alunos irão      

desenvolver sua própria receita a partir de um guia com os ingredientes (imagem         

4 – Modelo de receita). 

 

            

 

 
 

http:/www.zazaparafilhotes.com.br/category/receitas-2/page/2/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                  

http://www.professoragi.com.br/ferias-receitas-sem-fogao/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://br.123rf.com/photo_18213702_fundo-sem-emenda-com-utens%EF%BF%BDlios-de-

cozinha-emretrostyle.html 
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Escreva aqui sua receita 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 
 

http://www.sairasdaana.com/2014/06/receita-ilustrada-bolo-de-

milho.html 

 

 

 

6.3.3 3ª Atividade Lúdica: Histórias pra Contar 

 

» Objetivo: estimular a criatividade e a expressão escrita. 

» Desenvolvimento: A professora distribuirá uma imagem (imagem 05 -        

Luluzinha e Marina em: Enfrentando o medinho) e em seguida pedirá para os alunos 

observem a história em quadrinho e respondam: a) O que aconteceu antes com        

Mônica? O que ela fez pra mudar a situação? O que aconteceu depois? E o que vocês 

acham que acontecerá depois ainda?... A professora pedirá ainda que os alunos possam 

descrever o cenário, quantos personagens, detalhes que mais chamaram atenção, quais 

as ações, sentimentos encontrados nas quadrinhas. No segundo momento, a professora 

fornecerá outra imagem (imagem 06 – Luluzinha, a caçadora) para produção escrita. 

Os alunos deverão criar sua própria historia em quadrinhos a partir do que foi trabalho 

em sala e representar o que entenderam usando a Língua de Sinais 

 
http://miconuncamais.blogspot.com.br/2012/04/historia-em-quadrinhos-como-monica.html 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do que foi proposto nesse trabalho, algumas considerações devem ser 

expostas com a finalidade de manter as discussões sobre a aprendizagem dos surdos e 

como o lúdico pode ser um facilitador nesse processo.  

Levando em consideração todo contexto histórico dos surdos, suas lutas,     

conflitos e conquistas para reconhecimento de sua identidade, cultura e língua, estes 

sujeitos, como quaisquer outros, merecem ter sua condição respeitada sem qualquer  

tipo de preconceito ou exclusão no mundo. 

A história da educação dos surdos foi marcada por teorias e abordagens                 

educacionais distintas para ajudar na aquisição da linguagem dos surdos e levar a               

entender que os mesmos precisam ser educados sob a perspectiva bilíngue, primeiro 

na LIBRAS considerada como língua materna e natural (L1) e depois a Língua                    

Portuguesa na modalidade escrita (L2), permitindo assim, o reconhecimento de sua 

cultura e identidade, e a inserção do surdo na comunidade ouvinte, proporcionando 

uma interação.  

Através da regulamentação da Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002 e do     

Decreto 5.626 de 22 de dezembro de 2005 a LIBRAS foi oficializada no Brasil,                 

reconhecendo-a como língua oficial da comunidade surda. Essa Lei contribuiu para              

assegurar o espaço no campo social, além de garantir uma educação de qualidade com 

profissionais especializados voltados para seus direitos enquanto cidadãos. Além              

disso, os surdos contam com a LDB e PCN e o apoio do INES, FENEIS, instituições 

voltadas para reconhecimento da cultura surda, sua inserção no mercado de trabalho e 

a propagação da Língua de Sinais.  

No entanto, mesmo com todo esse aparato legislativo, concretização do         

bilinguismo como proposta mais apropriada para alfabetizar o surdo, ainda há           

insistências em não favorecer a inclusão social da comunidade surda. A LIBRAS é a 

segunda língua oficial do Brasil, mas só é utilizada pela comunidade surda ou por   

aqueles que trabalham na área, acarretando um desprestígio da língua, desinteresse da 

sociedade e do Poder Público e como consequência a segregação de ouvintes e surdos 

e exclusão social. Outro fator importante é a necessidade de profissionais                        

especializados na área. O intérprete educacional atua como canal entre professor –   

aluno surdo, surdo-ouvinte e trabalha como tradutor para partilha entre indivíduos com 

línguas e culturas distintas. A carência de profissionais intérpretes dificulta a interação 



34 
 

 
 

entre surdos e ouvintes acarretando na exclusão dos surdos em atividades que possam 

proporcionar a interação social. Desse modo, faz-se necessário salientar que o            

intérprete não substitui o professor não devendo recair sobre eles a responsabilidade de 

ensiná-los, mas sim como um aliado importante nesse processo de inclusão e de       

aprendizagem.  

O surdo é um ser social que se representa através do externo, do que vê e               

carrega consigo representações do grupo ao qual pertence. Considerando esse fato, é 

necessário que escola entenda e (re) conheça essas representações para que, o surdo 

possa sentir-se em um ambiente favorável para suas vivências e um aprendizado de 

qualidade. Ao entender esse universo é que se propõe a inclusão de atividades lúdicas 

no processo de aprendizagem da Língua Portuguesa para alunos surdos na modalidade 

escrita. Com essas propostas pedagógicas, além de favorecer a participação, a                   

motivação, a concentração e atenção, estimulam a curiosidade, a autoconfiança e à            

autonomia. A aula lúdica proporciona ao aluno condições favoráveis para processar 

ações de sua experiência de mundo, assim como sua liberdade para se expressar               

enquanto sujeito com identidade, cultura e língua própria. Nessas condições a                     

aprendizagem tornar-se mais significativa, trazendo para o contexto da sala de aula o 

contato social com a do outro.  

Entretanto, depois de tudo que foi proposto, discutido e apresentado neste              

trabalho, permite entender que ainda estamos distantes de uma realidade de inclusão e 

interação social, onde surdos e ouvintes ocupem mesmo espaço cada um com suas            

características próprias e línguas próprias. Os obstáculos são muitos para que os      

surdos tenham efetivamente seus direitos assegurados, suas diferenças respeitadas em 

todos os ambientes, principalmente na escola e assim adquirirem uma educação        

equiparada e com qualidade.  

Com as estratégias do lúdico atrelada a LIBRAS para ensino do Português na 

modalidade escrita podemos impulsionar essa inclusão de forma que a criticidade de 

ambos os sujeitos, surdos e ouvintes, seja acrescidos na consciência desses sujeitos, 

possibilitando que a interação e a construção do conhecimento estejam presentes.   
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